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Havdrup Fodbold 

Kære medlem af Havdrup Fodbold 

Havdrup Fodbold har eksisteret siden 1926 og har i alle årene gjort en dyd ud af at tilbyde de bedste 

rammer for vores medlemmer. Rammer som giver plads til alle – både sportsligt og socialt. 

Havdrup Fodbold er kendt for at være en klub som har dygtige trænere, en engageret bestyrelse, 

loyale medlemmer og gode faciliteter. 

Men fundamentet for ovenstående og de tilbud, som vi giver vores medlemmer og frivillige, kommer 

i alt sin enkelthed ned til kroner og øre, og det er her din hjælp kan gøre en kæmpe forskel. 

Havdrup Fodbold vil gerne byde velkommen til flere sponsorer  
Havdrup Fodbold vil rigtig gerne kunne byde velkommen til flere sponsorer og vi håber, at 

medlemmer i Havdrup Fodbold vil gøre brug af deres netværk for at vi sammen kan nå det mål. 

Sponsoraftalen vi gerne vil have spredt ud til flest mulige er vores skilteaftale. Det er den aftale, hvor 

sponsor får kæmpe værdi for pengene, da et skilt i hallen eller på stadion har en meget stor værdi af 

synlighed grundet de mange brugere af idrætscenteret. 

Og hvad koster det så? 

1 skilt på væggen med tidtageruret, hvor opmærksomheden er rettet 

 

1 skilt på væggen under Pepes  

 

  

Str. 1,20 x 2,0 m.  

Max. 50 kg. 

1 år 

Kr. 5.000,- 

Str. 1,20 x 2,0 m.  

Max. 50 kg. 

1 år 

Kr. 3.000,- 
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 1 skilt på langsidevæggen 

  

 

 

 

 

 

 

 

En ny skilteaftale vil ikke kun komme klubben til gode 

– det vil også komme dig som medlem til gode 

Lykkedes det dig som medlem at finde en ny skiltesponsor som underskriver en kontrakt for en aftale 

om sponsorskilt i hallen eller på stadion for 1 år senest den 01.08.2016, så giver Havdrup Fodbold dig 

en kontant besparelse på dit kontingent. 

Medlemmer der betaler… 

 

 

 

Havdrup Fodbold håber, at vores medlemmer vil sprede budskabet så bredt som muligt og at I alle vil 

benytte jeres netværk, tænke kreativt og hjælpe klubben med at kunne byde velkommen til endnu 

flere sponsorer. 

Finder du en virksomhed, som gerne vil høre mere og eventuelt kontaktes, så må du meget gerne 

rette henvendelse til sponsorudvalget via email sponsor@hgi-fodbold.dk eller vi telefon 26 80 83 01, 

så sørger vi for den videre dialog. 

Sportslige hilsener fra 

Bestyrelsen 

Havdrup Fodbold 

Kr. 275,00 i kontingent får 

2 x ½ års kontingent gratis 

Str. 1,20 x 2,0 m.  

Max. 50 kg. 

1 år 

Kr. 3.000,- 

Skilt på stadion 

Str. 1,20 x 2,0 m.  

Max. 50 kg. 

1 år 

Kr. 3.000,- 

1 skilt på stadion + 

1 skilt på væggen 

ved tidtageruret 

Str. 1,20 x 2,0 m.  

Max. 50 kg. 

1 år 

Kr. 7.000,- 

1 skilt på stadion +  

1 skilt på væggen under Pepes 

eller på langsiden i hallen 

Str. 1,20 x 2,0 m.  

Max. 50 kg. 

1 år 

Kr. 5.000,- 

Kr. 550,00 i kontingent får 

1 x ½ års kontingent gratis 

Kr. 700,00 i kontingent får 

1 x ½ års kontingent gratis 

mailto:sponsor@hgi-fodbold.dk

